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05/11/2020 

   -ביקורת פניםלמתן שירותי  -6.20מס' שלבי -דומכרז פומבי : הנדון

 2נוסח תשובות הבהרה 

,  נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים   או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 . משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

חתום   .1 זה,  לצרף מסמך  יש  חלק ממסמכי המכרז המחייבים.  מהווה  זה  מסמך הבהרות 

המציע  בהצעת  לחברה  המוגשת  המכרז  לחוברת  המציע,  וחותמת  הגשת    .בחתימה  אי 

 ציע.  המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת המ

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר   .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו,  

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי 

מספר  

 סידורי

 תשובת החברה למתנ"סים  שאלה קיים נוסח  סעיף עמוד

"המציע מעסיק  10 6 1
כשכירים ו/או 
כפרילנסרים,  

עובדים   3לפחות 
)מלבד מנהל 

הפרויקט(, אשר 
כל אחד מהם עונה 

 על הדרישות...." 

האם השאלה מתייחסת 
למספר העובדים במשרד 

או לצוות הפרויקט, 
כלומר האם צוות 

  3הפרויקט צריך לכלול 
אנשי צוות כשמתוכם  

אחד הוא מנהל הפרויקט 
? 

ההוראה מתייחסת לצוות 

עובדים   3 – שיוקצה לפרויקט

 מנהל פרויקט. בנוסףו

 ד' 6 2

סעי
ף 

10.6 

כל אחד מאנשי  
הצוות הינו בעל  

ניסיון )לא בהכרח 
אצל המציע(  

 3שנצבר במהלך 
השנים האחרונות,  

בביצוע עבודות 
ביקורת פנימית  
ו/או חקירתית 

 בשתי חברות
לפחות בעלות  

מחזור כספי שנתי  
  50 -שלא יפחת מ

 מיליון ₪. 

בקובץ תשובות הבהרה 

 ,  26/10/2020מתאריך 

)"נבקש   27בשאלה מס' 

להוסיף לצורך עמידה  

בתנאי זה, ניסיון גם 

במשרדי ממשלה, ורשויות 

 מקומיות"(, 

עניתם על שאלה זו  

"לאחר המלים: "שתי  

חברות" יירשם: "ו/או 

חברות ממשלתיות ו/או  

 עמותות ו/או חל"צ".  

האמור במסמך  כפי שצוין, 

תשובות ההבהרה גובר על  

האמור במסמכי המכרז. יש  

בצי שני קלצרף להצעה את 

חתום ע"י   ההבהרה תשובות

 המציע.  
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אך במסמכי המכרז נוסח  

  26.10.2020מיום מעודכן 

 לא עודכן נוסח זה, 

נבקש הבהרתכם כי קובץ  

תשובות הבהרה גובר על  

נוסח מסמכי המכרז  

 לעניין זה. 
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6 10.3 

כל אחד מאנשי  
הצוות ימציא 

במסגרת ההצעה,  
אישור משטרה לפי 

חוק למניעת 
העסקה של 
עברייני מין 

במוסדות  
מסוימים, תשס"א  

-2001 

במשטרה גם הסבירו לנו 
שהם לא יכולים לתת 

אישור כזה לנשים מכיוון 
 שהחוק על רק גברים. 

במכרז אתם ביקשתם  
שכל חבר צוות לא משנה 

זכר או נקבה יעביר את  
 האישור הנל. 

ש לנו חברות צוות .י  

 מה עושים? 

 

משטרה לגבי עבריינות אישור 

רק לגבי מין נדרש ע"פ חוק 

אין צורך להגיש  , לכן גברים

אישור זה לנשים הלוקחות  

 חלק בהצעה. 
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בעיה בקבלת האישור יש 
הנדרש מהמשטרה ללא 

מנהל כתובת וללא ת.ז של 
 התאגיד 

חתומה  מצורפת תעודת מוסד 

  ע"י מנכ"לית החברה

 למתנ"סים. 

יש לצרף תעודה זו לבקשה 

המוגשת למשטרה להנפקת  

 האישור. 

תקנות  ע"פ  לתשומת הלב, 

למניעת העסקה של עברייני  

מין במוסד המכוון למתן  

לקטינים )אישור שירות 

 -  2003-המשטרה(, התשס"ג 

אין צורך למלא מען מוסד  

  כאשר זה אינו ידוע

)השירותים יינתנו במתנ"סים 

 .  שונים ברחבי הארץ(

 וכלשון התקנות :

אם שם המוסד אינו ידוע "

בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג  

המוסד בלבד, ואין צורך  

 " למלא את פרטי מען המוסד.

 

מסמכי  בעל אף האמור 

החברה רשאית  המכרז, 

אישור  מצאתלאפשר ה



3 
 

המציע   עובדילגבי  משטרה

במועד מאוחר יותר, במסגרת  

. בכל מקרה השלמת ההצעה

יובהר כי החברה לא תאשר  

התקשרות עם ספק שלא  

ימציא את כל הנדרש בהקשר  

   . והדין זה ע"פ הוראות המכרז
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39 

נספ
ח ז'  
סעי

3ף   
חתומה  מופיע "

ע"י מנכ"ל החברה 
ו/או סמנכ"ל 

 " הכספים

הבנק לא מתכוון לבדוק  
מי חתם על הדרישה של  
החברה למתנ"סים אלא 

יתייחס לפנייה של החברה  
מבלי לבדוק מי חתום  

עליה ולכן מבקשים  
להוריד חתימה ע"י מנכ"ל  

החברה ו/או סמנכ"ל  
 הכספים 

 

 לא מקובל

   כי המכרזמאין שינוי ממס
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39 

נספ
ח ז'  
סעי

4ף   

כתוב:   בסעיף 

אלא אם נתבקשה  "

, על ידכם הארכתה

ימי   10  לפחות

מועד  לפני  עבודה 

למשך עד   ,פקיעתה

 " יום נוספים.  90

 

מבקשים להוריד פסקה 
זו. אם תתבקש הארכה  

 תוגש בקשה חדשה. 
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39 

נספ
ח ז'  
סעי

6ף   

כתב  " החזרת 

לסניף  זה  ערבות 

ידי   על  הבנק 

תביא   לא  המבקש, 

הערבות  לביטול 

קבלת   לאחר  אלא 

אישור בכתב חתום  

סמנכ"ל  ידי  על 

של  הכספים 

או     מנכ"להחברה 

 " החברה

הבנק מבקש להוריד סעיף  
זה. בנוהל הקיים בבנק 
החזרת ערבות מבטלת  

אותה. נבקש ביטול ללא 
 התניות.

 
 

 רז. גובר על האמור במסמכי המכ זההאמור במסמך 

 . ש להגיש מסמך זה עם הצעת המציעי

 
 

 ____________________תאריך  חתימת המציע:_________________  
 


